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1. Inleiding 
Voor u ligt het schooljaarplan van obs Meester Neuteboom- locatie Wereldwijs.  De obs Meester Neuteboom  maakt deel uit van scholengroep OPRON.  

Op de locatie wordt les gegeven aan nieuwkomers van 4-12 jaar. 

 

Scholengroep OPRON is het netwerk van scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Midden Groningen, Veendam en Stadskanaal. Tot deze 

scholengroep behoren 19 scholen. De scholengroep heeft een duidelijke visie op onderwijs en haar beleid vastgelegd in het strategische beleidsplan 2019-

2023.  

 

Op basis van het strategische beleidsplan van scholengroep OPRON  heeft de obs Meester Neuteboom in  een schoolplan haar eigen visie en de gewenste 

resultaten voor de komende vier jaren  vastgelegd. Het schoolplan bestaat uit een A3, een meerjarenplanning en een onderlegger. 

In het A3 worden de doelen, resultaten en acties voor de komende vier jaren weergegeven.  De gewenste resultaten zijn in de meerjarenplanning nader 

gespecificeerd en weggezet in de tijd.   

Naast dat de school werkt aan de acties en resultaten die zijn vastgelegd in het A3 draagt de school zorg voor de borging van de kwaliteit van de basis. De 

wijze waarop de basiskwaliteit geborgd en gemonitord wordt is vastgelegd in de onderlegger.  Jaarlijks evalueert de school deze basiskwaliteit..  

 

In dit schooljaarplan worden de doelen en activiteiten voor het schooljaar 2021/2022 vastgelegd.  

Vanuit de meerjarenplanning worden de doelen  waar de school dit schooljaar aan werkt uitgewerkt in activiteiten.  Daarnaast worden er vanuit de 

evaluatie van de basiskwaliteit doelen en activiteiten toegevoegd die noodzakelijk zijn voor het op orde krijgen en/of het verstevigen van de basis.   

Dit schooljaarplan wordt halverwege het schooljaar, in januari, geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgesteld. 
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2. Doelen en activiteiten vanuit de thema’s/meerjarenplanning WERELDWIJS 
 

Thema SBP: Toekomstbestendig onderwijs/ Professioneel handelen  
Leerlijn spelling   

Doel:   
Opzetten van een leerlijn spelling die leerlingen in logische stappen naar de gestelde NT2-doelen leidt.   
   

Eventuele subdoelen  
1. Mogelijkheid tot (extra) versnellen  
2. Welke toets is geschikt om snel hiaten te kunnen opsporen bij instroom en welke toets is geschikt om af te nemen na behandeling van de leerstof?  
3. Onderzoek naar wat andere Nieuwkomersscholen doen (NIN)  
4. Op welke manier kunnen we spelling het meest efficiënt wegzetten in de klassenorganisatie?  
5. Hoe passen we spelling  in in de individuele leerlijn?  
6. Hoe voorkomen we overbodige herhaling?  
7. Onderzoeken welke geschikte ICT-mogelijkheden er zijn  

  

  

Activiteiten  Planning  Uitvoering (wie)  Borging  

Afspraak actieteam waarin we een 
eerste opzet maken  
  

Week 1, 2  Actieteam     

Bespreken met team in eerste 
teamvergadering voor 
instemming van de gekozen opzet   
  

Week 1, 2  Actieteam   Notulen PV 

Bijeenkomst actieteam voor uitzetten 
van de verschillende stappen   

Week 3  Actieteam   Notulen 
Handleiding 
Doelenoverzicht 
Spellingskaarten 

Oefenboeken 
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Thema SBP: Toekomstbestendig onderwijs/ Professioneel handelen  
Leerlijn technisch lezen/begrijpend lezen  

Doel:   
Technisch lezen: gezamenlijke werkwijze creëren binnen ons onderwijs waarin we de leerlingen zo goed mogelijk in het leesproces en op hun leerlijn 
kunnen laten ontwikkelen.  
 BL: Opzet maken om begrijpend lezen vorm te geven binnen ons onderwijs.  

Eventuele subdoelen  

TL: afspraken maken over de gezamenlijke leestijd zodat individuele leerlingen in een andere groep kunnen meelezen.  
Omschrijven aan welke voorwaarden een leerling moet voldoen en welke activiteiten we doorbrekend doen.(Welke criteria heb je voor klassen 
doorbrekend lezen? Tempo? Correct lezen? Spelling loskoppelen? Luc Koning?)  
Hoe is de terugkoppeling naar de leerkracht, wie verzorgt de administratie? Waar? Hoe vaak? Wie toetst?  
BL: Vaststellen welke BL-methode we gaan gebruiken en vaststellen van de werkwijze. Implementatie datum: 20 sept 2021   
  

Activiteiten  Planning  Uitvoering (wie)  Borging  

TL en BL: Vakinhoudelijk overleg  Datum plannen in eerste vergadering  team  notulen  

Kwaliteitskaarten maken  Schooljaar 2021/22  Stef en Rosan  product  

TL kwaliteitskaart herzien  December 2021  Stef en Rosan  product  

BL methode vaststellen  September 2021  Stef en Rosan  plan  
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Thema SBP: Toekomstbestendig onderwijs/ Professioneel handelen  
Leerlijn traumasensitief   

Doel:  Iedereen kan handelen op een traumasensitieve manier   

Eventuele subdoelen  
• Het hele team (leerkrachten, gymleerkracht en onderwijsassistenten) heeft kennisgenomen van de theorie   

• Er zijn handvatten opgesteld hoe te handelen   

• Voor iedere leerling is school een veilige omgeving, waarin iedere leerling een steunfiguur heeft, die de leerling wil begrijpen.  

  

Activiteiten  Planning  Uitvoering (wie)  Borging  

Interne scholing bewustwording 
traumasensitief handelen.  

Margedag/ cursus NT2  Actieteam    

Brainstorm met team   (interne) teamvergadering  Actieteam  Kwaliteitskaart sensitief handelen  

2x per jaar een casus behandelen 
samen met het team   

1x in nov ?  
1x in april?  

Actieteam    
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1. Doelen en acties vanuit evaluatie basiskwaliteit 

 
a.  Actiepunten vanuit de basiskwaliteit 

In onderstaande tabel worden de punten, die vanuit de evaluatie basiskwaliteit aandacht behoeven, weergegeven. 

Kwaliteitsgebied Actiepunt 
Onderwijs Zicht op 

ontwikkeling 
 

 

 

 

 
Didactisch 
handelen/ 
Aanbod 

Groepsbezoeken + feedbackgesprekken 

Algehele 
kwaliteit 

 

HR  
  
  
Huisvesting  
  
  
  
Financiën  
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b. Uitwerking actiepunten in doelen en bijbehorende activiteiten  

Kwaliteitsgebied professionalisering, didactisch en pedagogisch handelen 

Actiepunt: groepsbezoeken met feedbackgesprekken 

Doelen:  
-leerkracht heeft zich op eigen ontwikkeling 
-directie heeft zicht op leerkrachtontwikkeling 

Eventuele subdoelen 
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1. Resultaat en 
competentiegericht 
ontwikkelen 

Cyclus 2 jaar : 
-startgesprek najaar 2021, 
-voortgangs/ontwikkelgesprek met 
POP november 2022, 
-beoordelingsgesprek juni 2023 
 
 

Medewerker-directie Documenten RCO: 
Formulier A 

2. Groepsbezoeken met 
feedbackgesprek 

Najaar 2021 
Voorjaar 2022 

Directie, IB Verslag  
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2. Nationaal Programma Onderwijs 
Iedere school is de afgelopen periode bezig geweest met het maken van de schoolscan en heeft op basis van de bevindingen uit deze scan een aantal 

interventies gekozen. Voor de uiteindelijke verantwoording van de NPO gelden is het noodzakelijk dat er een duidelijke relatie is tussen dat wat we  

geconstateerd hebben in de schoolscan, de gekozen interventie en het uiteindelijke resultaat. 

Geef daarom in onderstaande tabel het volgende aan: 

• Bevinding schoolscan:  wat heb je geconstateerd met behulp van de schoolscan  

• De  interventie  die je inzet op basis van deze bevinding  

• Het resultaat  dat je beoogt te behalen met de gekozen interventie. 

• Kosten 
 

Interventies Nationaal Programma Onderwijs  

  Bevinding schoolscan Interventie Gewenste resultaat 
 

Kosten 

1 Kennis achtergrond 
nieuwkomers vergroten om 
optimaal aan te sluiten in het 
onderwijs aan nieuwkomers. 

Scholing Nt2 Hogeschool Utrecht 
Begeleiden van nieuwkomers op school. 
5 bijeenkomsten 

Kennisvergroten en vertaalslag naar 
de praktijk 
-Taalbeleid 
-Taalonderwijs 
-Sociaal-emotioneel leren (SEL) 
-Trauma & Veerkracht 
-Culturele sensitiviteit & 
Ouderbetrokkenheid 
 

€ 4500,00 

3.  Achtergrondkennis trauma’s en 
afstemming op leerlingen 
noodzakelijk in het 
nieuwkomersonderwijs. 

Vervolgcursus onderwerp uit de Nt2 scholing. 
 

Kenmerken trauma’s kunnen duiden, 
Leerkracht handelen afstemmen, 
Traumasensitief lesgeven 

€ 7500,00 

2 Geen materiaal voor groep 4-5, 
Uitbreidingspakketten 
noodzakelijk (meer groepen) 

Logo 3000 uitbreidingspakketten, pakket voor 
groep 4-5 , uitbreiding licenties 

Alle groepen maken gebruik van de 
software passend bij het niveau 

€10.000,00 

3 Spreekvaardigheid ontwikkelen  Hallo Wereld Leerlingen leren spreken in zinnen  €  500,00 



SJP Neuteboomschool – Wereldwijs 2021-2022  
 

 

4 Afstemming inoefenen en 
verwerken instructies m.b.v. 
software te weinig 
mogelijkheden voor de 
leerlingen. 
Ontwikkelen digitale 
vaardigheden, aansluiten bij 
maatschappelijke ontwikkelingen  
te weinig met het huidige aantal 
devices. 

Aanschaf 40 chromebooks en 2 oplaadkasten 
4 Ipads 

Afgestemde oefen- en verwerkingsstof 
om te komen tot beheersingsniveau. 
Ontwikkeling digitale vaardigheden. 
 

€ 22.000,00 

5 Motorische vaardigheden 
klimmen  en klauteren worden 
onvoldoende ontwikkeld. 

Aanschaf klim- en klautersysteem Leerlingen leren klimmen-klauteren 
Leerlingen leren zich verplaatsen met 
de handen en voeten op een 
klautervlak 
Oog -handcoödinatie versterken  

€  10.000,00 
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4. Evaluatie januari 
 

In januari worden de doelen en acties die zijn opgenomen in dit schooljaar geëvalueerd en wordt het schooljaarplan waar nodig bijgesteld. 

 

4.1 Evaluatie doelen en activiteiten vanuit de thema’s/meerjarenplanning 

Thema 

Evaluatie Vervolg 

  

 

Thema 

Evaluatie Vervolg 

  

 

4.2 Evaluatie doelen en activiteiten vanuit de evaluatie basiskwaliteit 

Kwaliteitsgebied 

Evaluatie Vervolg 

  

 

Actieplan … 

Evaluatie Vervolg 

  

 

 

 


